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Clarors nadalenques amb el poeta Foix
LA TRIBUNA

Ja fosc, arribada la nit, feu per
un moment d’imaginar les Valls
d’Andorra sense cap punt de
llums dels fanals de carrers, de
places, de vorals de carretera,
d’interseccions de vials, d’embo-
cadures de túnels, d’estacions de
servei, d’aparadors i rètols de bo-
tigues i grans magatzems, àdhuc
de finestres de cases i de portals.
Tot a les fosques, tot el país ben
fosc, tret de les parets i campa-
nars romànics de les esglésies,
aquestes sí il·luminades, com ho
estan cada nit i..., potser ni les
mirem. 

Com la poesia escrita als lli-
bres, els vells carreus romànics
sagrats hi són, i tant una com els
altres ens esperen vetllant totho-
ra, de dia i de nit, talment llume-
tes fitant-nos els camins de la vi-
da i de l’ànima. Ara a l’hivern,
ara per Nadal i per Sant Esteve
–aquest any escaiguts en dissab-
te i diumenge i, per tant, mig
confosos ja en la festa
setmanal–, tant les fesomies cor-
porals d’ermites i esglésies vistes
de fora o visitades per dins, ens
fan notar com si fossin el recer
poètic on reposar dels dies coste-
ruts i de les munteres de soroll
que els acompanyen.    

També aquest Cap d’Any s’es-
cau en dissabte i la sensació ens
pot semblar de viure només mit-
ja festa, com si ens fos escapça-
da. Tant hi fa! Encara amb el ca-
liu de Nadal, solquem si us ve de
gust per una estona l’univers po-
ètic de J. V. Foix (Josep Vicenç
Foix i Mas, 1893-1987), poeta
amb una forta empremta de ter -
rer i de marina marcada en els
seus versos, singular i bella poe-
sia, per rica en mots i en noms
de lloc que, igual com les ermites
i esglésies il·luminades de nit,
ens tiben de la mà i encara del
més profund i sentit de l’ànima i
ja units ens envolen pels rasos i
les comes, pels caps de roc dels

Torrents de Lladurs, pels freus
dels blaus marins de la Medella,
allà a la mar del Port de la Selva.
El poeta Foix ens va deixar joies
escrites, enfornades com si fossin
flairoses sentors de farina i ou i
mel del seu forn de Sarrià i ofer-
tes en tast prest i curiós o en bo-
na i oracular i llarga taula para-
da. La seva poesia té una màgia
alada, com de capvespre etern,
com de claror en despuntar l’al-
bada. A moments, la lectura so-
narà com un impromptu musical
fet espigolant garberes de mots i
ordint vestes solemnes o tan sols
un tros de cassigall. Però amb
quina elegància i enteresa, amb
quina finor els teixia, els escrivia.
Foix, la seva poesia, titllada a ve-
gades d’enrevessada, assoleix
allò tan difícil en el fet poètic, el
fer-nos transitar, anar pel vial
però alhora notar a frec de pell
les sentors dels marges vegetals,
el ser humil del còdol solitari a
peu de riba, les clarors de les
eroles, dels cims tothora oberts.
Unes impregnacions que en els
nostres dies de traüt i de renous,
ens són bàlsam i flonjo bressol.
Tindrà raó Josep Pla parlant de
Foix, en allò que llegim a l’entre-
vista que va publicar l’Alfred Lla-
hí a la revista La Fada de Sarrià i
Sant Gervasi, feta a Jordi Ma-

dern, president de la Fundació
J. V. Foix: “Josep Pla li va dir un
dia que el que escrivia no era per
a la gent de l’època, sinó per als
que vindrien d’aquí a cent anys. I
sembla que ara el jovent s’inte-
ressa per l’obra de Foix.”

Clarors nadalenques de Foix,
avui que encetem Cap d’Any,
com el gustós encetar una barra
de torró: “També vindrem, In-
fant, a l’hora vella/ com a pagès
per ser més sol amb tu;/ deixa-
rem rella i la mula de sella/ i a
peu, pel rost, allà on l’estel ens
duu.” I ens ressona aparellada al
cor la profecia d’aquell Nadal de
1953: “Ho sap tothom, i és pro-
fecia,/ la meva mare ho va dir
un dia/ quan m’acotxava amb
blats lleugers;/ enllà del somni
ho repetia/ l’aigua dels astres
mitjancers/ i els vidres balbs d’u-
na establia/ tota d’arrels, al fosc
d’un prat:/ a cal fuster hi ha no-
vetat.// Qui mor no mor, si el
son és clar/ quan neix la llum en
el quintar./ La gent s’agleva en
la nit dura,/ tots anuncien la
ventura,/ les Illes porten el
saïm,/ i els de l’Urgell, farina pu-
ra:/ qui res no té, clarors dels
cim./ La fe que bull no té captu-
ra/ i no es fa el Pa sense el Lle-
vat:/ A cal fuster hi ha novetat.”

I Andorrà enllà, Valira i Segre

avall i en ser a Bassella carretera
de Solsona. I amunt cap a sep-
tentrió carretera de Lladurs, pla
de Riart i cap del Pla, on dorm la
quera vella i besa de nit la Lluna
la gran corpenta del pi ressec.
Comalada de Nadals, ara m’hi
aturo, ens hi aturem amb claror
als ulls i penyals al front. Fonta-
nella de verd i codinera. D’a-
quells verals de carenes i fondals
dels Torrents de Lladurs, en sur-
ten els Foix de Sarrià. El poeta
s’hi acostà l’agost de 1939, amb
46 anys i jo diria que no en mar-
xà mai més. Al poema El meu pa-
ís un roc... dedicat “A l’estirp dels
Foix, dels Torrents” hi notem
l’home primigeni solcant passos
de l’antigor, no més enllà d’on la
vista marxa, més cap aquí del
sentiment del cor, aglevat com la
garriga, pastor de somnis, mira-
da aplomada amic del cant del
duc. “El meu país és un roc/ que
fulla, floreix i grana,// No hi ha
omeda, ni pineda,/ i la nit s’ajo-
ca, freda,/ sense brossalla ni
bruc,/ el cel hi venç la fadiga/ i si
la lluna hi espiga,/ jo peixo, dò-
cil, el duc.// De silencis faig el
jaç/ amb boires per capçalera//
M’acotxen vents de mal pas./ tot
aleja, pur, i avança/ per camins
de deslliurança/ quan el son llu-
meja el cim:/ so el pastor d’una
contrada/ on el temps no té plo-
mada/ ni l’home dards per al
crim.// No em cal cleda, ni pa-
ranys,/ ni freturo l’orriaire; sota
arbrats de glaç i aire// Pel solell i
per l’obaga/ so el darrer d’una
nissaga/ amb erols a tots els
vents:/ tots hi son, sense miste-
ri,/ sota creus en captiveri/ en un
delta de torrents.// Oh mels pu-
res del paratge!/ recobrar, dels
meus, la imatge,/ aigua enllà de
l’hort furtiu,/ molls del rou de la
caverna,/ hereus de la nit eterna
/amb els astres per caliu! // Si
entre els pics em puny la ment, /
la flor de l’alba m’aroma/ amb
clarors de l’ampla coma:/ so la
pedra en calm clement/ fita en
un coll de miracle,/ de tots, i de
mi, l’oracle;/ vaig i vinc de roc a
roc/ –o pasturo palets tosos/ en
un bosc de crits confosos,/ i en
ser fosc, hi vento foc.”

Avui que encetem Cap d’Any, com el gustós encetar una barra de torró

!DAVID ACOSTSA NAVIO 3r E
EA 2A ENSENYANÇA ENCAMP
Un dia, després de sortir del meu despatx, camino per les
oficines apagant els llums mentre faig memòria, pensant
en aquell desgraciat. Llavors em dic a mi mateix que
aquest mai tindrà tant èxit com jo, que després d’estar
quinze anys al banc, he construït el meu imperi i és que
ningú no em pot parar. Quan surto constato que el meu
xofer no ha arribat, i em dic que l’hauré de despatxar per
la seva falta. Llavors em truca el meu advocat dient-me
que m’han denunciat per “explotació laboral’’, i li demano
que li doni al jutge una mica més de l’habitual, i llestos.
Penjo i penso que se’m gira feina a despatxar gent.
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Riquesa i família

!MARC FERNANDES COELHO 3r E
EA 2A ENSENYANÇA ENCAMP
Un dia de finals de setembre, les fulles cauen. De sobte
una furgoneta aparca davant d’un banc i comença a sonar
una alarma. La policia arriba. Trets, por, morts. Els atraca-
dors escapen, i la policia els segueix. Velocitat, adrenalina,
felicitat. De sobte, un policia dispara i el tret va directe al
cap del conductor. Molta sang, descontrol, accident. Des-
pertes i el cotxe ha topat contra un arbre. Ràpidament, tu i
el teu company agafeu les bosses plenes de diners i us
amagueu sota un pont resant perquè la policia no us trobi.
Quan per fi marxen, gires el cap i ara és el teu company
qui t’apunta amb la pistola, disposat a disparar…

El traïdor
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MICRORELATS
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Concurs de microrelats or-
ganitzat pel ministeri d’Edu-
cació i el Diari d’Andorra en-
tre els escolars dels tres
sistemes educatius. Les na-
rracions poden també llegir-
se i votar-se al web 

AGUSTINA

GRANDVALLET

Acabarem i començarem l’any
pràcticament igual que l’any
passat, amb confinaments i
reunions restringides i fitades
amb un mínim de persones
per dinars i sopars i per la res-
ta de berenars, menjars i reu-
nions diverses que encara ens
queda fins haver passat la dia-
da de Reis, això sí, amb una
diferència important i prou
significativa, ja que una gran
part de la població ja està va-
cunada fins i tot amb la terce-
ra dosi per intentar prevenir i
atenuar els contagis i la pro-
pagació sobretot de la nova
variant òmicron.

Malauradament les mesures
adoptades sembla que no han
estat ni ben rebudes ni aplica-
des en molts entorns de convi-
vència familiar, inclús en ca-
sos de contagis on la persona
o persones del mateix nucli fa-
miliar han estat contagiades

però han fet cas omís de les
recomanacions per no conta-
giar i continuar propagant el
maleït virus, amb el qual con-
tinuem lluitant malgrat
aquells negacionistes i antiva-
cunes que continuen fent vida
normal com si tot el que està
passant no anés amb ells.
Aquesta part de la societat
que encara creu que les vacu-
nes, les distàncies de segure-
tat, el passaport covid i les
mascaretes no serveixen de
res potser en comptes de quei-
xar-se tant podrien aportar la
solució per controlar la propa-
gació i evitar els contagis, i de
pas també els demanaria si te-
nen la solució a tota la crisi
que estem patint i que patirem
tots plegats, els negacionistes i
els que no ho som.

No cal ser economista ni ser
un llumeneres per adonar-nos
que gran part de la bona eco-
nomia del nostres país funcio-
na a través del turisme que re-
bem, turisme que necessita
botigues, restaurants, oci noc-
turn i sobretot seguretat sani-
tària per gaudir de la nostra
Andorra.

Finalment, la responsabili-
tat és de tots, tot és un engra-
natge destinat a tenir un lloc
de feina segur perquè la nos-
tra economia pateixi el mínim
possible i de pas la nostra sa-
lut i benestar social també co-
mencin a millorar.

La lluita 
és de tots
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